Kurserbjudande – kurs för förtroendevalda om uppdraget att vara

HUVUDMAN FÖR
BEGRAVNINGSVERKSAMHETEN
Begravningsfrågor för förtroendevalda
För medlemsorganisationer i SKKF erbjuder vi Er en
utbildning för de förtroendevalda i kyrkoråd och
kyrkogårdsutskott i rollen att styra
huvudmannaskapet för begravningsverksamheten
Ledamöter i kyrkoråd och kyrkogårdsutskott behöver ha en god förståelse för och kännedom om
begravningsverksamheten, dess regelverk och hur samverkan kan formas. I den nya mandatperioden
möts såväl nyvalda som omvalda, de senare med erfarenheter inom området. SKKF erbjuder
medlemsorganisationer att en utbildning för förtroendevalda.
Utbildningen kan genomföras exempelvis gemensamt för ett kontrakt eller hos en enskild
medlemsorganisation/huvudman. I det senare kan innehåll och exempel utgå från den egna
förvaltningen vilket gör att deltagarna känner igen sig i de exempel och de gruppsamtal som
innefattas. Utbildningspasset är ca 3 timmar och kan förläggas antingen kvällstid eller dagtid,
vardagar eller lördagar. Möjligheten finns om medlemsorganisationen/huvudmannen även vill bjuda
in sitt begravningsombud.

Mål: Ledamoten ska förstå ansvaret som åvilar kyrkorådet och reflektera över hur den egna
församlingen/pastoratet arbetar med regelverk, särkostnadsredovisning och ekonomi.

Kursinnehåll:
Begravningsverksamheten – och huvudmannaskapet – en introduktion

Begravningslagen, begravningsförordningen och övrig lagstiftning
Begravningsavgiften – konstruktion och regelverk
Begravningsombudet och kontrollorgan
Kyrkorådet och myndighetsutövningen
Organisationer inom kyrkogårds- och begravningsområdet
Stöd och hjälp i huvudmannauppdraget
Tid 3 timmar (kväll alternativt halvdag)

Kurs: Begravningsfrågor för förtroendevalda
Kursen kan ges hos enskild huvudman. Innehållet anpassas då till huvudmannens
begravningsverksamhet och dess särkostnadsredovisning. Kursinformation ges
av malou.ravelin@skkf.se
Önskemål om kursplats och datum får meddelas, och SKKF återkommer om möjligheten och
kostnaden

Kursen "Begravningsfrågor för förtroendevalda" ger vi följande tillfällen och platser:
18 april - Malmö/Lund
19 april - Göteborg
2 maj - Umeå
3 maj - Luleå
7 maj - Karlstad
8 maj - Stockholm
14 maj – Härnösand
Kursen ges kvällstid, kl 18.00-21.00. Platsen anges i kallelsen.
Finner Du inte något alternativ nära dig, meddela önskemål om kursort till malou.ravelin@skkf.se

er

